
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Друга сесія VI скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 16 грудня 2010 року № 101
м. Ужгород

Про Звернення депутатів обласної ради
до Прем’єр-міністра України щодо
Ужгородського стадіону «Авангард»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою вжиття заходів щодо приведення матеріально-технічного
стану комунального підприємства «Стадіон «Авангард» м. Ужгород» до
міжнародних стандартів за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів
обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Прем’єр-міністра України Азарова М. Я. щодо сприяння
у фінансуванні з державного бюджету робіт із реконструкції стадіону
«Авангард» м. Ужгорода як тренувальної бази для команд – учасниць
чемпіонату Європи 2012 року з футболу (текст Звернення додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради
з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту, національних меншин та інформаційної політики
(Брензович В. І.).

Голова ради І. Балога



Прем’єр-міністрові України
Азарову М. Я.

Звернення

Ми, депутати Закарпатської обласної ради, із задоволенням сприйняли
інформацію про те, що стадіон «Авангард» м. Ужгорода внесено до Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу щодо підготовки тренувальних баз для
команд-учасниць Євро-2012.

Закарпаття, завдяки географічному розташуванню, є надзвичайно
сприятливим регіоном для здійснення міжнародних зв’язків, у тому числі в
сфері спорту. Область є своєрідними західними воротами України і дозволяє з
найменшими витратами коштів і часу приймати на спортивних об’єктах
спортсменів практично з усієї Європи. Кліматичні ж умови відповідають
клімату більшості країн Європи, що є додатковим сприятливим фактором.

Ужгородський стадіон «Авангард», збудований у середині 50-х років
ХХ століття, є головною спортивною спорудою області, і був капітально
реконструйований у 1990 році для проведення в м. Ужгороді XIX Міжнародних
спортивних ігор школярів, що вперше відбувались на теренах колишнього
СРСР.

Невипадково постановами Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2001  року № 1307 та від 18 січня 2006 року № 30 комунальне підприємство
«Стадіон «Авангард» м. Ужгород» внесено до переліку баз олімпійської та
паралімпійської підготовки з футболу та легкої атлетики. За цей період була
проведена значна робота. Побудовано східну і західну трибуни,
реконструйовано південну та північну трибуни з облаштуванням 10 тисяч
пластикових сидінь; встановлено електронне табло, а також системи підігріву
центрального футбольного поля і його зрошення, частково – освітлення і
зовнішнє електропостачання; проведена робота з благоустрою території, а
також облаштування ще трьох футбольних полів.

Включення Ужгородського стадіону «Авангард» до каталогу
17 спортивних баз, що передбачені Оргкомітетом Євро-2012  для використання
в Україні, відкриває перспективу і можливість приведення за короткий час
стану головної спортивної споруди області у відповідність до міжнародних
стандартів. Закарпатська обласна та Ужгородська міська ради надавали і
надаватимуть підтримку стадіону. Однак за рахунок коштів місцевого бюджету
забезпечити виконання цих завдань немає можливості.

Виходячи з наведеного, звертаємося до Вас, вельмишановний Миколо
Яновичу, із клопотанням передбачити у проекті Державного бюджету на 2011
рік кошти для фінансування робіт із реконструкції комунального підприємства
«Стадіон «Авангард» м. Ужгород» в сумі 13,7 млн. гривень. Відповідні
розрахунки направлені у встановленому порядку до Національного агентства з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу.

Звернення прийнято на другій сесії обласної ради VI скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VI скликання


